
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ( اْلَكاِفُروَن َكِرَه َوَلْى ُنىِرِه ُمِتمُّ َواللَُّه ِبَأْفَىاِهِهْم اللَِّه ُنىَر ِلُيْطِفُؤوا ُيِريُدوَن )

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا دمحم وعلى آله 

 وصحبه والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن، وبعد:

ا ارغمت بطوالت وصوالت مجاهدي جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة العدو االمرٌكً على اتخاذ قرار بعدم

ودك اوكارهم سحب قواته المهزومة الى مواقع ٌظن انها محصنة داخل القواعد واستمرار جٌشنا بقصف 

 فً العراق  رٌكً بقاٌا االحتالل األم وباٌعاز منقامت الحكومة الصفوٌة العمٌلة  بالصوارٌخ والهاونات،

الطرٌقة جٌش رجال وادعت بانهم ٌنتمون الى 2102 2ك 3عرض مجموعة من االشخاص بتارٌخ ب

ونحن فً جٌش رجال الطرٌقة فً جٌشنا، آمرا فوج  انه ٌشغل منصبمدعٌا النقشبندٌة وتحدث احدهم 

، بل وال نعرف هم لجٌشناٌن عرضوهم ال ٌنتسب أي منالنقشبندٌة نعلن أمام شعبنا العراقً أن األشخاص الذ

أٌا منهم ونتبرأ من كل ما ذكروه من اعترافات، وال نستبعد أن ٌكونوا أناسا أبرٌاء قامت الحكومة العمٌلة 

 باعتقالهم وتعذٌبهم وإرغامهم على االعتراف بما لم ٌفعلوا كعادتها.

ندة االحتالل المتمثلة بتشوٌه ها تسعى فً أجفإننا نرى أنما عرضته ٌف الحكومة العمٌلةإننا إذ نؤكد كذب و

صورة مجاهدي جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة الذٌن عرفهم شعبنا العراقً رجاال مجاهدٌن أبرٌاء من 

 .مدماء العراقٌٌن كما عرف الحكومة باإلٌغال فً دماء العراقٌٌن واسترخاص حرماته

استجابة " بكذبة وفرٌة اخرى مدعٌالة التشوٌه فقد خرج ما ٌسمى بوزٌر المصالحة مصرحا مواستكماال لح

صالحة مع حكومة لما ٌسمى بالم التً ٌقودها عزت الدوري« الطرٌقة النقشبندٌة»جماعات فً فصٌل 

،  خاسئة مهزومة اوخداعه ابث كذبهتحاول حكومة االحتالل وفً الوقت الذي السالح "  االحتالل والقائهم

فان ابناء شعبنا العراقً االبً ٌعلمون ٌقٌنا بان مجاهدي جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة الذٌن عاهدوا هللا 

لم ولن ٌلقوا ، ورسوله والوطن على المضً فً جهادهم حتى تحرٌر العراق من كل اشكال االحتالل 

اتنا الجهادٌة المباركة فً ، وهذا ما تظهره عملٌما دام هناك احتالل على ارض العراق سالحهم ابدا 

وقد جندوا فً سبٌل ذلك النفس والمال والولد وحتى النطف فً اصالب اصداراتنا المرئٌة المتواصلة، 

وٌتصالح الشرفاء المجاهدون مع ٌرضى  وهٌهات هٌهات لهم ان، الرجال والمضغ فً ارحام االمهات 

      سراق الشعب وعمالء المحتل.

دلت على شًء فإنما تدل على ضالل ٌب ال تنطلً على شعبنا الصامد، وإنها إن وختاما فإن هذه األكاذ

ا العشوائً وارتباكها أمام شعبنا لتغطً بذلك على جرائمها من قتل ألبنائه وتخبطه المجوسٌةالحكومة 

بركب واننا نبشر شعبنا بان اآلالف من ابنائه الشرفاء قد التحقوا  وسرقة لخٌراته وتنفٌذ أجندات خارجٌة،

الشرعٌة  ا نعاهد هللا ورسوله وقٌادتنا نوإن الجهاد فً قواطع العملٌات لجٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة، 

القائد االعلى للجهاد والتحرٌر المعتز بالقٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر وعلى راسها وحادي ركبها المتمثلة 

قدما فً طرٌق الجهاد حتى النصر على المضً  وشعبناحفظه هللا ورعاه (، باهلل عزت ابراهٌم الدوري ) 

، وصلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى آله من المحتلٌن وأذنابهم المؤزر وتحرٌر العراق تحرٌرا شامال وعمٌقا

 وصحبه وسلم.
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